Reunião realizada em 01 de outubro de 2016 no
Jardim Botânico de Porto Alegre.
A observação de aves no Jardim Botânico (JB) iniciou às 8h, estendendo-se até às
9h40min, com uma manhã bastante ensolarada, porém com vento moderado. Ao todo
17 membros do clube participaram dessa atividade. Foram observadas 36 espécies (lista
completa a seguir), entre as quais três são migratórias residentes de verão no Rio
Grande do Sul: a guaracava-de-bico-curto (Elaenia parvirostris), o suiriri (Tyrannus
melancholicus) e o enferrujado (Lathrotriccus euleri). Além da tradicional volta pela
ponte, localizada em frente ao prédio administrativo, dessa vez o grupo percorreu uma
trilha no interior da mata, na porção norte do parque. Esse percurso permitiu o registro
de algumas espécies menos comuns em outras partes do JB, como o pi-puí (Synallaxis
cinerascens), o sabiá-coleira (Turdus albicollis) e o picapauzinho-verde-carijó
(Veniliornis spilogaster). Destacamos o registro do pichororé (Synallaxis ruficapilla),
espécie que até então não constava na lista das aves do JB e que é pouco comum no
município de Porto Alegre. Também nesse local um borboletinha-da-mata
(Phylloscartes ventralis) fez a alegria dos fotógrafos ao pousar a poucos metros dos
observadores, em um local sem galhos na frente.
Após as observações, as atividades ocorreram na escolinha do Jardim Botânico, com a
presença de 19 pessoas. O associado Antônio Coimbra Brum relatou como foi a VI
Oficina de Introdução à Observação de Aves, realizada pelo Coa-Poa no último sábado
(24/09), e, em seguida, fez comentários sobre as espécies de aves observadas durante a
manhã. Na sequência, o associado Roberto Dall’Agnol relatou como foi a visita que
alguns integrantes do Coa-Poa fizeram no dia 10 de setembro ao Parque Eólico de
Osório, mostrando que o local tem bom potencial para a observação de aves,
principalmente de espécies que ocupam áreas abertas e alagadas.
Depois de um breve intervalo, o associado Glayson Bencke apresentou o relato sobre a
quarta saída que o Coa-Poa realizou ao Parque Estadual do Turvo (PET), no norte do
estado, de 17 a 20 de setembro de 2016. No total foram registradas 185 espécies de aves
nessa saída, com destaque para registros importantes, como o papinho-amarelo (Piprites
chloris) e o pica-pau-de-cara-amarela (Celeus galeatus). Sobre este pica-pau, Glayson
apresentou uma explicação bastante didática sobre a mudança de gênero da ave
(anteriormente Dryocopus), descrita em um artigo científico publicado este ano. Na
sequência, o associado Kleber Pinto de Oliveira falou sobre a quiropterofauna do Turvo
e mostrou fotos feitas durante a saída (de dia) de uma possível nova espécie de morcego
para o parque. Para finalizar esta apresentação sobre o PET, foram expostas fotos e
vídeos feitos pelos associados Marcelo Medaglia, Marco Aurélio Antunes e Bjorn-Einar
Nielsen durante a excursão, incluindo imagens de um caburé cantanto e do Salto do
Yucumã.
Para finalizar, o presidente do Coa-Poa, Gilberto Muller, comentou sobre as próximas
atividades do clube, como o encontro de COAs do RS, que será realizado no Parque
Estadual da Quarta Colônia (com alguns representantes de cada clube), e a saída ao
Parque Estadual do Tainhas. Também falou sobre a gestão do Coa-Poa, que terá
eleições para a nova diretoria em breve.
Por volta das 11h30min a reunião foi encerrada.

Lista das aves observadas na saída de campo da reunião do COA–POA
de 01 de outubro de 2016
Local: Jardim Botânico de Porto Alegre
Data e horário: 01/10/2016, das 8h às 9h40min
Condições do tempo: Bastante sol, temperatura em torno de 20°C e vento moderado.
Número de participantes na saída: 17
Total de espécies registradas: 37
Nome científico
Nycticorax nycticorax
Phimosus infuscatus
Accipiter striatus
Aramides cajaneus
Aramides saracura
Pardirallus nigricans
Vanellus chilensis
Jacana jacana
Zenaida auriculata
Leptotila verreauxi
Piaya cayana
Chaetura meridionalis
Hylocharis chrysura
Chlorostilbon lucidus
Veniliornis spilogaster
Colaptes melanochloros
Caracara plancus
Furnarius rufus
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis cinerascens
Phylloscartes ventralis
Camptostoma obsoletum
Elaenia parvirostris
Elaenia obscura
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Lathrotriccus euleri
Cyclarhis gujanensis
Turdus rufiventris
Turdus albicollis
Zonotrichia capensis
Setophaga pitiayumi
Basileuterus culicivorus
Icterus pyrrhopterus

Nome em português
savacu
maçarico-de-cara-pelada ou tapicuru
gaviãozinho ou gavião-miúdo
saracura-três-potes
saracura-do-mato
saracura-sanã
quero-quero
jaçanã
pomba-de-bando
juriti-pupu
alma-de-gato
andorinhão-do-temporal
beija-flor-dourado
besourinho-de-bico-vermelho
picapauzinho-verde-carijó
pica-pau-verde-barrado
caracará
joão-de-barro
pichororé
pi-puí
borboletinha-do-mato
risadinha
guaracava-de-bico-curto
tucão
bem-te-vi
suiriri
enferrujado
pitiguari
sabiá-laranjeira
sabiá-coleira
tico-tico
mariquita
pula-pula
encontro

Molothrus bonariensis
Coereba flaveola
Tangara sayaca

vira-bosta
cambacica
sanhaçu-cinzento
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